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Visitem un volcà 
 

Objectius  

 
 Conèixer l’entorn físic de la Garrotxa, la seva formació i el paisatge volcànic. 
 Aprendre a tractar, interpretar i sintetitzar la informació 

 Conèixer la interacció de l’home amb el medi on viu i les conseqüències que 

això comporta. 

 Adquirir actituds de respecte i de preservació de l’entorn 
 Mostrar actituds per millorar la convivència i el treball en equip. 

 

Descripció de l’activitat  

  
Fer una sortida, dins un ambient de convivència i amistat, és una bona eina per 
adquirir nous coneixements acadèmics. Amb la visita a la zona volcànica de la 

Garrotxa, l’alumnat haurà de treballar a través d’unes activitats o dossier 

especialment dissenyades la percepció en directe d’uns dels paisatges més 

excepcionals de Catalunya i valorar la preservació del medi natural. 

 

Recursos emprats  

 
Sortida a la Garrotxa. Enllaç amb fitxa per preparar una sortida. 
 

Temporització 

 
Una jornada sencera. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Adreçat a alumnat de 1r d’ESO. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  
 

El dossier de treball de l’alumnat consta de 2 parts: el treball previ i durant la 

visita. 
El professorat ha de llegir-lo i visualitzar el vídeo introductori. Uns dies abans de la 

sortida es passarà  el vídeo a classe i l’alumnat haurà de realitzar les activitats 1 i 2 

a l’aula. El programa per la sortida d’un dia pot ser el següent:  

 

Matí 8:00h Sortida cap a la Garrotxa 

Matí 10:00h-13:00h Visita al Volcà Croscat. Dinar de Picnic 

Tarda 14:00h-16:00h Visita a la Fageda d’en Jordà 

Tarda 16:15h Tornada 

 

Volcà del Croscat: visita al volcà del Croscat que ens portarà a la zona de l’antiga 

gredera, d’on s’extreia el material volcànic.  Aquest gran tall ens permetrà 
descobrir com és un volcà per dins i observar de què està format realment (els 

piroclastos, formes i colors).  També es farà una parada a l’exposició de Can 

Passavent, amb fotografies i imatges d’aquest volcà i informació general del Parc 

Natural. 
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Fageda d’en Jordà: visita al bosc més emblemàtic del Parc Natural: la Fageda d’en 

Jordà.  La ruta ens permetrà descobrir per què aquesta fageda creix a tan baixa 

alçada, per què al subsòl trobem roca volcànica i quines sensacions ens dóna.   

 

Continguts, competències i processos que es treballen de 

forma destacada 
  
Continguts: 

1. El paisatge com a resultat de complexos naturals i humans. 

2. Les intervencions humanes i els canvis mediambientals. 

3. El Parc Natural de la Garrotxa: visita al volcà Croscat i la Fageda d’en Jordà. 
4. Elements del paisatge volcànic. 

 

Competències: 

1. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 

2. Competència social i ciutadana. 
 

Processos: 

1. Treball de camp 

2. Visites.  
3. Identificació d’espais geogràfics. 

 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat  

 Dossier de la sortida: MAT_ALUMN_visitem_un_volca  

 Enllaç al vídeo per fer la preparació de la sortida: 

www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_amb=4022&p_id=21871  
 

   

Altres documents:  

 
 En cas que es vulgui dissenyar un altre dossier aquí trobareu un exemple 

amb el material per preparar la sortida pel professorat: 

http://www.fmr.cat/atles/materials/activitat03.pdf 

 Material per preparar la sortida pel professorat: 
http://www.fmr.cat/atles/materials/activitat03.pdf 
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